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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
3x3 SALES SYSTEM. 

 
ATENÇÃO: A 3x3 SALES SYSTEM NUNCA envia cobrança por PIX. A única forma de 
pagamento é por boleto gerado em nosso sistema. Os boletos podem ser pagos com PIX. 

NÃO CAIA EM GOLPES. 
 

De um lado, denominada GESTORA, a empresa 3x3 Sales System, portadora do CNPJ: 
29.763.841/0001-32, situada na Rua Antônio Foster, 472 – Bairro:  Capela do Socorro – São 
Paulo – SP. – CEP: 04760-040. Neste ato representada por seu CEO: Eder Mateus Teixeira. 
 
Do outro lado, denominados SÓCIOS CONSUMIDORES, são aqueles que participam de 
nossa SOCIEDADE DE CONSUMIDORES fazendo o cadastro e assinando o contrato. 
 
Todo SÓCIO COMSUMIDOR ao se cadastrar, está ciente das seguintes cláusulas: 
 
NOMENCLATURAS USADAS EM NOSSA PLATAFORMA 
O que é BÔNUS? É todo saldo gerado usado para compras em cada loja. 
O que são as COMISSÕES? São Porcentagens dos bônus pagas a cada cliente pelas vendas 
feitas nas lojas do Shopping Virtual. 
O que é cliente ATIVO? É aquele que faz a primeira compra, as compras mensais e cadastra 
novos clientes. 
O que é CLIENTE INICIANTE? É aquele que está dentro do período de 3 meses iniciais como 
período de adaptação e formando novos grupos de clientes. 
 
CLÁUSULA 1 - DO OBJETO:  
Uma PLATAFORMA ONLINE que administra um sistema inteligente de SOCIEDADE DE 
CONSUMIDORES e distribuição de bônus entre seus associados. As compras deverão ser 
feitas dentro do SHOPPING VIRTUAL 3X3 SALES SYSTEM. 
Todo acesso ao SHOPPING VIRTUAL só será feito mediante o pré-cadastro. Cada cliente ao 

se cadastrar preenchendo os dados pessoais e assinando o contrato, já poderá participar da 
SOCIEDADE DE CONSUMIDORES.  

 
CLÁUSULA 2 - DEVERES DA GESTORA: 
 

2.1 - Prestar atendimento aos clientes por telefone, chat, e-mail, whatsapp ou 
atendimento presencial em um de nossos escritórios. 

2.2 - Disponibilizar um ESCRITÓRIO VIRTUAL onde cada SÓCIO CONSUMIDOR, poderá 
administrar e acompanhar todas as vendas, comissões e crescimento do seu 
PRÓPRIO NEGÓCIO, assim como poderá cadastrar inúmeros clientes por um link 
indicador. 

2.3 - Manter em funcionamento as  lojas dentro do SHOPPING VIRTUAL. 
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2.4 - Incluir produtos e serviços no SHOPPING VIRTUAL. 
2.5 - Prestar a você todos os relatórios de vendas, clientes, mensalidades, cobranças e 

toda parte administrativa para manter seu NEGÓCIO PRÓPRIO sempre próspero e 
crescente. 

2.6 - Negociar com fornecedores, pesquisando produtos e serviços. 
2.7 - Acrescentar produtos de diferentes empresas. 
2.8 - Realizar todas as entregas dos produtos adquiridos em seu SHOPPING VIRTUAL. 
2.9 - Toda LOGÍSTICA de distribuição, empacotamento, endereçamento e entrega dos 

produtos. 
2.10 - Manter os dados pessoais seguros.  
2.11 Realizar toda logística de recebimento e distribuição dos bônus e das 

comissões. 
2.12 Manter as comissões pagas semanalmente, conforme os saques solicitados. 
2.13 Não cobrar frete nas entregas dentro do território nacional. 
2.14 Disponibilizar um site personalizado gratuito para cada ASSOCIADO. 
 

CLÁUSULA 3 - DEVERES DO SÓCIO E CLIENTE: 
 

3.1 - Cadastrar o maior número de clientes por seu link indicador. 
3.2 - Efetuar as compras mensais programadas. 
3.3 - Seguir os regulamentos descritos no REGIMENTO INTERNO. 
3.4 - Ser maior de 14 anos. Menores de idade necessitam da autorização dos pais com 

firma reconhecida. 
3.5 - Acompanhar dia-a-dia o desenvolvimento de seu negócio. 
3.6 - Não OSTENTAR. “apresentar [algo] (a outrem) de modo intencionalmente 

hostil; estampar, pavonear, vangloriar.” Motivo: Todo rico, cresce em silêncio, e 
se você OSTENTAR, principalmente em redes sociais, vai colocar em risco sua 
segurança, de sua família, da empresa e seus organizadores. 

3.7 - Evitar erros, falhas, ou qualquer problema decorrente de mal uso ou internet.  
3.8 – Não cometer erros que comprometam a existência, quantidade, qualidade, 

estado, integridade ou legitimidade dos dados, conteúdos e informações inseridas 
manualmente.  

3.9 Não compartilhar a conta, dados e senhas, sendo de sua inteira responsabilidade, o 
uso correto da plataforma preservando consigo seus dados sigilosos.  

3.10 Ter endereço físico para entregas dentro do território nacional. 
3.11 Usar o site personalizado para divulgação e cadastramento de novos 

SÓCIOS CONSUMIDORES. 
 
      CLÁUSULA 4 – DO FORUM:  
Por estarem assim justos e contratuados, escolhem a CAMARA DE INTERMEDIAÇÃO da 
comarca de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato que foi 
assinado digitalmente. 

 


